
cRevita 35B1

Kvalitetsvaskemiddel, Fosfatfrit

Beskr ive lse

Clax Revita er et komplet vaskemiddel som er specielt formuleret til anvendelse i erhvervs-, og boligvaskerier. 

Produktet er udviklet til automatisk og manuel dosering og kan anvendes i alle vandhårdheder. Clax Revita kan 

anvendes til hvid bomuld og polyesterbomuld samt farvefaste tekstiler.

Egenskaber

Clax Revita er et enzymatisk vaskepulver, baseret på en effektiv blanding af overflade aktive stoffer, kalkbindere, 

antigråningsmiddel, korrosionsinhibitorer, salte samt et blegesystem til mellemtemperaturer. Den velbalancerede 

blanding af overflade aktive stoffer, giver en fremragende fjernelse af oliebaseret, og partikulært snavs samt 

dispergering af snavskomponenterne. Det fosfatbaserede system sikrer lav koncentration af ioner fra 

vandhårdheder. Fosfaterne modvirker også gråning ved at holde snavspartiklerne opløst i vaskevandet og 

modvirker genudfældning. Produktet indeholder også andre stoffer der modvirker genudfældning af snavs. Clax 

Revita formuleringen indeholder også silikater der virker som antikorrosionsmiddel, og optisk hvidt der sikrer at 

tekstiler forbliver hvide i lang tid. Produktet indeholder et blegesystem til applikation ved mellemtemperaturer (50-

70°C), og stabilisatorer der forhindrer at tekstilerne tager skade. Indholdet af protease enzymer fører til 

nedbrydning af proteiner, hvilket muliggør fjernelse af proteinholdigt snavs som blod og madrester.

Fordele

Fremragende vaskeresultater overfor et bredt spektrum af snavs og pletter

Modvirker gråning af tekstiler – stabiliserer snavspartikler i vandet og forhindrer genudfældning

Sikkrer at tekstiler forbliver hvide i lang tid

Effektiv blegning af tekstiler ved mellemtemperaturer (minimal skade til tekstilerne)

Modvirker korrosion af vaskemaskinens mekaniske dele

Effektivt mod proteinholdigt snavs (f.eks. blod eller madrester)

Brugsanvisning

For bedste resultater:

• Anvend blødgjort vand

• Del polyesterbomuld tekstiler fra øvrige tekstiler og vask separat

• Vask hvide og farvede tekstiler separat

• Del vasken op i let-, mellem-, og hårdt besmudsede tekstiler

Dosering

Anbefalet dosering:

                                                          Let snavset                    Middel snavset                        Meget snavset

                                                         g/kg        ml/kg                   g/kg        ml/kg                           g/kg          ml/kg

Blødt vand                                10-15      15-25               15-20      25-30                       20-25        30-40

Middelhårdt vand                    15-20      25-30               20-25      30-40                       25-30        40-45

Hårdt vand                                20-25      30-40               25-30      40-45                       30-35        45-50

Meget hårdt vand                    25-30      40-45               30-35      45-50                       35-40        50-60

*Denne dosering er i henhold til optimale betingelser, anbefalinger kan variere, kontakt venligst din Diversey

konsulent for anvisninger.

 



cRevita 35B1

Tekniske data

Udseende: fra Hvid til Blå Væske

Duft: Let parfumeret

pH-værdi (brugskoncetration): ~ 11

Relativ vægtfylde (g/cm³; 20°C): ≈ 0.64

Ovenstående data er typisk for en normal produktion og bør derfor ikke anses som specifikationer.

Sikker håndtering og opbevaring

Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet findes i separat sikkerhedsdatablad på sds.diversey.com. Opbevares i lukket originalemballage. Undgå ekstreme 

temperaturer.

Kun til professionelt brug/specialister.

Emballagestørrelser

Varenummer Varenavn Platform

101100394 Clax Revita 35B1 20Kg W1779 Manuel dosering

www.diversey.com

© 2022 Diversey, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. 01/02/2022 da-DK (P00093)


